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ÖZET 

Jeodezik ağlara ilişkin güvenirlik ölçütlerinden birisi de ölçülerde yapılan kaba hataların 
ortaya çıkarılabilme gücüdür. Güvenirlik ve duyarlık yönünden en uygun duruma getirilmiş 
ağlarda gerçekleştirilen ölçülerin topluca değerlendirilmesi sürecinde: uyuşumsuz ölçülerin 
yerleri büyük bir olasılıkla tam olarak belirlenebilmekte, ölçülerin dengeli değerleri ile 
bilinmeyenlere ilişkin kesin değerler daha doğru ve güvenilir bir biçimde kestirilebilmektedir. 

Uygulamada ise eldeki kısıtlı olanaklar nedeniyle, jeodezik ağlar belli bir doğrulukta ve 
duyarlıkta kalmaktadır. Başka bir deyişle, güvenirlik istekleri üzerinde pek fazla 
durulmamaktadır. Bu çalışmada, son zamanlarda oldukça ilgi duyulan Robust kestirim 
yöntemlerinin uyuşumsuz ölçüleri yerelleştirmedeki başarısının irdelenmesi amacıyla; özellikle 
ölçme planı zayıf olan gerçek bir ağ sayısal uygulama modeli olarak seçilmekte, sonuçlar 
uyuşumsuz ölçüler testi sonuçlan ile karşılaştırılmakta ve ayrıca kullanılabilir bir yöntem 
önerilmektedir. 

değişmez kalmaktadır. Aynı şekilde, bu 
yöntemin kestirim algoritması yönünden 
olduğu kadar Varyans-Kovaryans 
dağılımı ve hata istatistiği yönünden de basit 
ve anlaşılır olması; onun doğrusal Gauss-
Markoff yapısındaki istatistik modellerin 
çözümü için daima tercih edilir bir 
yöntem olmasına neden olmaktadır. 

Bu olumlu yönlerine karşılık, En 
Küçük Kareler kestirim yönteminde; 
"bütün gözlemler arasından ayıklanabilir 
kaba hatalı gözlemlerin olasılığının limit 
değeri anlamına gelen" kırılma noktası, 
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GİRİŞ 

En Küçük Kareler kestirimi, jeodezide 
yaygın kullanılan bir kestirim yöntemidir. 
Bir çok uygulamalı bilimlerde olduğu gibi 
bu yöntemin jeodezide de çok tercih 
edilmesinin nedeni, hesap algoritmasının 
basit oluşu yanında, gözlemlerle ilgili 
istatistik dağılımların bilinmesine gerek 
duyulmamasıdır. Ayrıca, En Küçük 
Kareler kestirim yöntemine ilişkin 
fonksiyonel ve stokastik modeller, 
başlangıçta kurulan özelliklerini 
korumakta,   sonuca   ulaşılmcaya   kadar



 

 

(l/n) gibi çok küçük, yani sıfıra yakın bir 
değeri almaktadır. Bu durum, onun 
gözlemler arasındaki uyuşumsuzluklara 
neden olan kaba hatalı ölçülerin 
ayıklanmasına karşı duyarsız bir kestirim 
yöntemi olduğunu göster-mektedir. Daha 
açık bir anlatımla; En Küçük Kareler 
kestirimi kaba hatalara karşı duyarlı bir 
kestirim yöntemi olmaktadır. Çünkü, En 
Küçük Kareler çözümünde kurulan 
matematik model gereği; kaba hatalı 
gözlemlerin diğer hatasız olanlarım da 
olumsuz yönde etkileyebileceklerinden 
tüm gözlemlerin kaba hatalı gözlemlermiş 
gibi yanlış yorumlanmalarına neden 
olabilmektedir. Öte yandan tersi hallerde, 
bazı kaba hatalı gözlemlerin de sanki 
uyuşumlu gözlemlermiş gibi 
yorumlanmalar ı  da söz konusu 
olmaktadır. Bu durumların bir sonucu 
olarak; En Küçük Kareler kestirim 
yönteminin iki ya da daha fazla kaba 
hatalı gözlemlerin ayıklanmasında 
yetersiz kaldığı ve bu yönüyle de 
eleştirilebilir bir yöntem olduğu 
söylenebilir. Halbuki, uyuşumsuz 
gözlemlerle ilgili istatistik veri 
analizlerinde arzulanan temel bir hedef; 
kaba hatalı gözlemlerin, tüm uyuşumlu 
gözlemler arasından olabildiğince 
gerçekçi bir yaklaşımla ayıklanmasıdır. 

Kaba hatalı gözlemlerin ayıklanma-
sında En Küçük Kareler kestirim 
yöntemine alternatif diğer bir kestirim 
yöntemi de Robust (sağlam) kestirim 
yöntemidir. Robust sağlam kestirim 
yönteminde kırılma noktası, En Küçük 
Kareler kestirim yöntemindekine oranla 
daha yüksek bir değer almaktadır. Bu 
özellik, aynı zamanda onun kaba hatalı 
gözlemlere karşı daha duyarsız, daha açık 
bir ifade ile kaba hatalardan az etkilenen 

bir kestirim yöntemi olduğunu 
göstermektedir. 

Bu olumlu yönlerine karşm, Robust 
kestirim tekniğinde; bütün gözlemlerin 
dağılımlarına ait istatistik özelliklerinin 
önceden bilinmesinin gerekli olması, 
onun olumsuz yönlerinden birini oluştur-
maktadır. Ayrıca, Robust kestirim 
yönteminde kullanılan matematik 
modelin; En Küçük Kareler kestirim 
yöntemindeki gibi ağırlık parametreleri 
yönünden değişmez bir yapıda olmaması, 
aksine bütün yineleme (iterasyon) 
adımları için dinamik yapıda olması onun 
bir başka olumsuz yönünü de 
sergilemektedir. Sonuç olarak; bu gibi 
olumsuzluklar Robust'la ilgili Varyans-
Kovaryans analizim de olumsuz yönde 
etkilemekte ve konu ile ilgili düşünce 
mantığını daha karmaşık bir duruma 
getirmektedir. 

Yap ı lan birçok araş t ırmalar  
sonucunda, kaba ve sistematik ölçü 
hatalarından arındırılmış tüm jeodezik 
gözlemlerin normal dağılıma sahip 
rasgele değişkenler oldukları kabul 
edilmektedir. Böyle bir varsayım, 
jeodezik gözlemlerin tümünün istatistik 
dağılımlarının her durumda bilindiğini 
açıkça göstermek-tedir. Bu gibi özellikler; 
Robust kestirim yönteminin, bütün 
jeodezik gözlemlerin arasında bulunan 
kaba hatalı gözlemlerin ayıklanmasında 
rahatlıkla kullanılabile-ceğini 
göstermektedir. Bu haliyle de Robust 
sağlam kestirim tekniği, kaba hataların 
analizi yönünden En Küçük Kareler 
kestirim yöntemine alternatif bir diğer 
kestirim tekniği olmaktadır. 

Literatürde, Robust kestirimi ile ilgili 
bir çok çözüm tekniklerine rastlamak 
mümkündür. Bunlar genel anlamda, L- 
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Robust, M-Robust, R-Robust ve P-Robust 
olarak ele alınabilirler /161. Kaba hatalı 
jeodezik gözlemlerin ayıklanmasında 
bunların arasından en uygun olanı, en 
fazla olasılıklı M-Robust (Maksimum 
Likelihood) yöntemidir. Çünkü, birçok 
jeodezik problemler için istatistik 
irdelemeyi gerektiren bilgiler normal 
dağılımdadır. Ayrıca, jeodezik verilerin 
bilmen yöntemlerle irdelenmesinde 
kullanılan matematik modeller, Gauss-
Markoff yapısında doğrusal denklem 
sistemleri şeklindedir. Bu durum, M-
Robust sağlam kestiriminin matematik 
özelliklerine de uygun düşmektedir. Buna 
göre, jeodezik gözlemlerin sözü edilen 
özelliklerinden yararlanılarak; M-Robust 
kestiriminin, ağırlıklara göre dinamik bir 
yapıda olduğu düşünülen ve özel olarak 
da "amaç fonksiyonu, düzeltmelerin 
kareleri toplamı minimum" olarak 
belirlenmiş, En Küçük Kareler kestirim 
yöntemine eşdeğer bir çözüm tekniği 
olduğu söylenilebilir. 

Kaba hatalı gözlemlerin belirlenmesi 
ile ilgili bir başka yaklaşım olarak Fuzzy 
olasılığına ilişkin küme teorisinden 
hareketle: hatalarla düzeltmeler arasındaki 
projeksiyon ilişkilerini içeren İdempotent 
özellikli Radundans (Projeksiyon) 
matrisinin yapısal özelliklerinin, hatalarla 
ya da düzeltmelerle birlikte incelenmesi 
ile sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır. 
Aynı zamanda bu düşünce, kaba hataların 
ayıklanmasında Fuzzy küme teorisinin de 
alternatif bir üçüncü kaba hata ayıklama 
yöntemi olarak kullanılabileceğini 
göstermektedir. Böyle bir yöntem için 
hatalar ve düzeltmeler arasında var 
olduğu düşünülen Fuzzy komşuluk 
ilişkilerinden büyük bir oranda 
yararlanılmaktadır. 

Her üç kestirim yönteminin yukarıda 
sözü edilen özelliklerinden de görüleceği 
üzere; bu yöntemlerden her birinde kaba 
hatalı gözlemlerin ayıklanması için 
düzeltmelerle uğraşılmaktadır. Halbuki, 
gözlemler arasında uyuşumsuzluğa neden 
olan kaba hatalı gözlemlerin ayıklanması 
veya istatistik olarak incelenmesi 
işlemlerinde, üzerinde uğraşılması 
gereken büyüklükler; her bir gözlemde 
daima bulunduğu varsayılan ve hata 
teorisinin temelini oluşturan ölçü 
hatalarıdır. Böyle bir istek, gerek En 
Küçük Kareler gerekse Robust ve Fuzzy 
kestirim yöntemlerinde, her zaman 
zorunlu olarak doğrudan düzeltmelere 
ulaşılması ile sınırlandınl-maktadır. 
Çünkü, ölçü hataları ile düzeltmeler 
arasında kurulan bağıntılarda, 
düzeltmelerin ters ağırlık matrisi tekil 
(singüler) yapıda olduğu için hatalara 
ilişkin gerçekçi ve tek anlamlı sonuçlara 
ulaşılamaz. Bu durumun bir sonucu 
olarak; her zaman büyük kaba hatalı 
ölçülerin düzeltmesi büyük, küçük kaba 
hatalı ölçülerin düzeltmesi de küçük 
olarak varsayılır. 

Kaba hatalı ölçülerin geleneksel 
yöntemlerle belirlenmesinde kullanılan 
söz konusu yaklaşımlarda; gözlemlerle 
bilinmeyen parametrelerin arasındaki 
doğrusal fonksiyonel ilişkileri gösteren 
düzeltme denklemlerinin katsayılar 
matrisi ve ölçülerin duyarlıkları, dolaylı 
da olsa bütün işlemlere dahil edilmiş 
olmaktadır. Aynı zamanda bir ağın 
duyarlık ve güvenirlik yönünden 
irdelenmesi sürecinde en uygun durumda 
belirlenen bu büyüklükler, gerek En 
Küçük Kareler, gerekse Robust ve Fuzzy 
çözümlerinde temel parametreler 
olmaktadır. Bu büyüklüklerdeki her türlü 
davranış   bozuklukları,   benzer   şekilde 
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hatalarla düzeltmeler arasındaki ilişkileri 
de etkileyeceklerinden, çözümlerde elde 
edilen sonuçlardan olan düzeltmelere de 
belli bir oranda yansımış olacaktır. 

Bir jeodezik ağın güvenirliği, aynı 
zamanda ölçülerde yapılan hatanın ortaya 
çıkarılması gücü ile ölçülmektedir. Öte 
yandan söz konusu hatalar, kesin 
değerleri de olumsuz yönde bozarlar. Bu 
nedenle jeodezik ağlar, tasarım 
aşamas ında,  seçi len bir  amaç 
fonksiyonuna göre duyarlık ve güvenirlik 
yönünden en uygun duruma getirilmelidir. 
Ya da önceden konulan ağlar, bu amaca 
göre geliştirilip iyileştirilebilirler. En 
uygunlaştırma (Optimizasyon) işlemi 
tamamlanmış ağlarda ise; hatalarla 
düzeltmeler arasındaki ilişkileri içeren 
Redundanz matrisinin iç yapısı da ağın 
geometrik şekline bağlı olarak belli bir 
oranda homojenleştirilmektedir. Başka bir 
deyişle, en uygunlaştırma işlemi 
sonucunda; redundanz matrisinin köşegen 
elemanları, yani iç güvenirlik ölçütleri, 
köşegen dışındaki elemanlarına göre 
iyileştirilmekte ve bu ölçülerdeki kaba 
hatanın düzeltmesine olan etkisi de daha 
belirgin hale getirilmektedir. 

Sonuç olarak; ölçme planı ve 
duyarlıkları yönünden en uygun duruma 
getirilmiş ağlarda, Robust kestirim 
yöntemleri ile uyuşumsuz ölçüler testinin 
benzerlikleri ve birbirlerine göre güçlü 
yönleri -kolaylıkla karşılaştırılabilir. 
Ancak burada konu; uygulamada 
çoğunlukla karşılaşıldığı gibi salt 
amaçlanan alt yapı hizmetlerine yönelik 
olarak oluşturulan ve bu durumun bir 
sonucu olarak da özellikle ölçme planı 
yönünden zayıf kalan ağlarda ele 
alınmaktadır. Böylece söz konusu 
yöntemlerin uyuşumsuz ölçüleri belirleme 
sürecinde yetenekleri ve tutarsızlıkları, 

gerçek bir sayısal uygulama modelinde 
gözden geçirilmekte ve kullanılabilir bir 
yöntem önerilmektedir. 

1. M-ROBUST KESTİRİ-
Mİ VE EN KÜÇÜK KARELER 
ÇÖZÜMÜ 

M-Robust sağlam kestirim yönte-
minde gözlemlerden kurulu veri 
kümesinin dağılımının bilinmesi ve 
normal dağılımda olması gerekir. Bu 
haliyle M-Robust, en büyük olasılıklı bir 
kestirim (maksimum likelihood kestirimi) 
yönte-midir. Aynı zamanda hata istatistiği 
yönünden de bir uyuşumsuz ölçülerin 
belirlenmesi yöntemi olmaktadır. 

Jeodezik olayların irdelenmesi 
sürecinde; veri olarak kullanılan ölçü 
değerleri kaba yanlışlıklardan ve düzenli 
(sistematik) hatalardan ayıklanmış olsalar 
bile, daima rasgele ölçü hataları ile yüklü 
oldukları düşünülür. Bu hatalar gerek 
işaretleri gerekse büyüklükleri 
bakımından incelendiklerinde normal 
dağılıma uymak-tadırlar. Bu 
özelliklerinden dolayı Maksimum 
likelihood kestirim yöntemine uygun 
veriler olurlar. 

Dengeleme hesaplarında, gözlemlerle 
parametreler arasında kurulan matematik 
modelin En Küçük Kareler ilkesine göre 
çözümünden elde edilen düzeltme 
değerleri, ölçü hatalarının bir fonksiyonu 
olarak meydana çıkarlar. Bunlara her 
zaman ve her durumda ulaşmak olasıdır. 
Rasgele ölçü hatalarının normal 
dağılımda oldukları bilindiğinden 
bunların da normal dağılımda oldukları 
kabul edilir. Jeodezik gözlemlerin 
matematik istatistik yöntem-lerle 
irdelenmesi sürecinde, hataların yerine bu 
düzeltmeler    dikkate    alınarak    bütün 
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istatistik işlemler bunlarla yürütülür. Aynı 
zamanda bu değerler, kestirim 
yöntemlerinin her birinde veri olarak 
kullanılırlar. Bu durum, M-Robust 
kestirimi içinde geçerli olmaktadır. 

M-Robust yönteminde temel amaç, 
veri kümesinin istatistik özelliğini temsil 
eden kuramsal normal dağılım özelliğine 
uymayan gözlemlerin dağılım paramet-
releri üzerindeki etkilerinin, her bir 
gözlemin normal dağılım değerlerinden 
sapması oranında küçültülmesidir. Başka 
bir ifade ile, parametre kestirimindeki 
işlemlerde normal dağılıma uyan 
gözlemlerin daha etkili olması ilkesinin 
geçerli kılınmasıdır. Sonuç olarak, 
parametre kestirimi için kullanılan böyle 
bir yaklaşımda, jeodezik gözlemlerin 
normal dağılımdan sapmasına neden olan 
dış merkezlik parametrelerinin (Kaba 
Hataların) veri kümesi içerisinde bir veya 
daha fazla gözlemlerde bulunması ya da 
bu gözlemlerin uyuşumsuz olması 
durumunda da kullanılabileceğini göster-
mektedir. M-Robust yöntemi bu özelliği 
ile; böyle kaba hatalı gözlemlerin bütün 
gözlemler arasından ayıklanması duru-
munda kullanılabilecek uygun bir yöntem 
olmaktadır. 

M-Robust kestiriminde; hataların bir 
fonksiyonu   olan  düzeltmelerin   p (v) 
gibi bir fonksiyonu, amaç fonksiyonu 
olarak tanımlanır. Böyle bir fonksiyonun, 
her şeyden önce konveks, türevlerinin 
daima var olması ve aynı zamanda da 
yakınsak bir fonksiyon özelliğinde olması 
gerekmektedir. M-Robust kestiriminde bu 
fonksiyonun p(y} =min. olması  
amaçlanır. Böyle bir kestirimde; 

t r '  â v ,  v ,  â x j  ■  

j=1,2. u Robust çözümü, (1) 
bağıntısından faydalanılır. 

Burada; p t :  gözlemlerin 
duyarlıklann-dan hesaplanan a priori 
(öncül) ölçü ağırlıklarını, 

^(v.)=_£!Zi2      .         Kestirim 

fonksiyonunu, (2) 

w(vi)= V   ' : Robust 

ağırlık fonksiyonunu (3) 
göstermektedir. 

Bu fonksiyonlara göre herhangi bir 
ölçü        için        kestirim        bağıntısı; 
P, W(Vİ ) = Pİ olmak üzere, 

ZA~V,=0 (4) 
,•=1 CXj 

dvi 
ya da katsayıları için        a::  —   -----  

dxj 

olmak üzere, 
n 

(=1 

şeklinde gösterilebilir. Düzeltmelerin 
yerine bunların bilinmeyen para-
metrelerine göre ifade edilen doğrusal 
yapıdaki     Vt =aljXj—£i     fonksiyon 
değerleri kullanıldığında Robust kestirim 
bağıntısı, 
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n 

ZM(VrA)s0   (6) 
« = 1  

olarak da elde edilebilir. 
Jeodezik gözlemlerle ilgili parametre 

kestiriminde, En Küçük Kareler kestirimi 
y a y g ın  b i r  y ö n t e m  o l a r a k  
kullanılmaktadır. Ancak, bilindiği gibi bu 
kestirim türünde amaç fonksiyonu en 
genel şekliyle, 

n i=\ 

gibi özel bir karesel fonksiyon olarak 
seçilmektedir. Konveks bir fonksiyon 
olan bu amaç fonksiyonu aynı zamanda 
türevlere de sahip bir fonksiyondur. Bu 
nedenle, En Küçük Kareler yöntemini M-
Robust sağlam kestirim yönteminin özel 
bir hali gibi de düşünmek olasıdır. 

Dengeleme problemlerinde gözlemlerle 
bilinmeyen parametrelerin arasında 
kurulan fonksiyonel ilişkiler, en genel 
şekli ile Gauss-Markoff yapısında birinci 
dereceden diferansiyel denklem sistemleri 
biçimindedir. Bu denklem sistemleri 
matris gösterimi ile: A, katsayılar matrisi; 
I ,  küçül tü lmüş  ö lçüler  ve  x ,  
bilinmeyenler vektörü olmak üzere; 
V = Ax — £_       şeklindedir.   Gözlemler 
arasındaki Stokastik düşünceyi gösteren 
ağırlık matrisi P; a priori gözlemler 
arasındaki korelasyon ve duyarlık 
ilişkilerini    içeren     Varyans-Kovaryans 
matrisi Ç_u = CJ\Q   'den  yararlanarak 

P_ = Q      şeklinde   hesaplanabilir.   Bu 

durumda, n sayıda gözlem ve u sayıda 
bilinmeyenin      kullanıldığı      doğrusal 

denklem sistemlerinden böyle bir kestirim 
için de 

ATE V = 0 (8) 
matris bağıntısı da kullanılabilir. Burada, 
düzeltme vektörünün v = Ax — £ olduğu 
dikkate alınırsa kestirim parametreleri, 

ATPv = ATPAx-ATP£ = O 

(9) denklem 
sisteminden, 

x = (ATP_A)^jiTZl      (io) 

olarak elde edilir. 
Burada, Robust         kestirimini 

gerçekleştiren      P_      ağırlık     matrisi; 

P_ = P_ W(v) bağıntısından hesaplan 
maktadır. Robust ağırlık matrisi W_(v), 
düzeltmelerin bir fonksiyonudur ve 
değişkendir. W.(y) ağırlık 
fonksiyonunun doğrusal olmadığı 
durumlarda çeşitli sayıda çözüm 
yöntemleri kullanılabilmesine karşılık, 
Gauss-Markoff yapısındaki jeodezik 
amaçlı dengeleme problemlerinde, 
doğrusal denklem sistemi çözümü olan, 

X = {ATEAT1ATZl-  En Küçük 
Kareler çözümü, (11) 
kullan ı l ı r .  Kaba hatalar ın da 
bulunabileceği gözlemleri kullanarak 
gerçekleştirilen bu tür çözümlerde, ilk 
adımda düzeltmelerin kesin değerlerine 
ulaşılamaz. Buna paralel olarak da 
düzeltmelerin bir fonksiyonu biçiminde 
ifade edilen Robust ağırlıkları kesin bir 
şekilde elde edilemez. Bu durumda kesin 
çözüm      için      yinelemeli      işlemlere 
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başvurulur. Yinelemeli işleminde 
başlangıçta Robust ağırlıkları, W_(v) = 1 

seçilerek P_ — P_ alınır. Daha sonraki 
adımlarda; 

Z*. ı= P  EM        (12)  

alınarak işlemlere bir önceki adımda 
hesaplanan sonuçlarla elde edilen 
sonuçların arasındaki farkın anlamsız 
olduğu değere kadar devam edilir. 

Robust kestiriminde temel görevi 
üslenen Robust ağırlık fonksiyonu 
|F(v), ya doğrudan ya da p (v) Amaç 
fonsiyonundan yararlanılarak 
belirlenmek-tedir. Kestirim işlemlerinde; 
bu amaç veya ağırlık fonksiyonlarının 
belli bir aralıkta tanımlanan smır 
değerlerine göre kullanıldığından, bu 
şekildeki bir kestirim sağlam kestirim 
olmaktadır. En     Küçük     Kareler 
yönteminde böyle bir durum söz konusu 
olmadığından sağlam bir kestirim olduğu 
söylenemez. Sağlam kestirim 
yöntemlerinde c smır değerleri, kuramsal 
olarak genelde C = 1.5<T veya c = İG 
gibi belirli istatistik olasılığa karşılık 
gelen değerlerden seçilir. Robust 
düşüncesine göre; bu smır değerlerinden 
daha büyük düzeltmelere sahip olan 
gözlemlerin diğerleri ile aynı dağılımı 
paylaşmadığı varsayılır. Sonuç olarak: bu 
gözlemlerin kestirim parametreleri 
üzerindeki etkileri azaltılır veya 
tamamıyla ortadan kaldırılır. Robust 
kestiriminde bu işlemler W(y) ağırlık 
fonksiyonu ile gerçekleştirilir. 

Bugüne kadar, Robust la ilgili bir çok 
ağırlık fonksiyonu tanımlanmıştır. Bu 
fonksiyonların bir kısmında tanım aralığı 
tek, diğer bir kısmında ise iki veya daha 

çok alınabilmektedir. Ancak, kaba hata 
analizinde gözlemler" kaba hatalı veya 
kaba hatasız olarak iki ayrı grup halinde 
düşünüldüklerinden, Jeodezik 
uygulamalar için kullanılan bu tür 
fonksiyonlar daha çok bir veya iki tanım 
aralıklı karma (Hybrid) fonksiyonlar 
biçiminde seçilirler. Ağırlık fonksiyonu-
nun tek tanım aralıklı seçildiği işlemler, 
aynı zamanda bilinen bir iteratif çözüm 
olmaktadır. Buna karşın, ağırlık fonksi-
yonunun bir veya daha fazla tanım aralıklı 
seçildiği kestirim işlemleri; daha Robust 
(sağlam) kestirim işlemi olmak-tadır. 
Günümüze kadar Robust kestirimi ile 
ilgili, zaman zaman farklı amaç ya da 
ağırlık fonksiyonlarının kullanılmış 
olması, sonuçta bir çok Robust kestirim 
yöntemi-nin tanımlanmış olduğunu 
göstermektedir. 

2. EN UYGUN YÖNTEMİN 
BELİRLENMESİ 

Bu çalışmada, jeodezik ağlarda 
topluca değerlendirilen ölçüler içerisinde 
rasgele ölçü hataları sınırına çok yakın 
olan uyu-şumsuzluklarm belirlenmesi 
üzerine geliştirilen Robust 
yöntemlerinden, jeode-zik ağların 
yapısına en uygun olanları üzerinde 
durulmakta ve ulaşılan sonuçlar ayrıca 
geleneksel uyuşumsuz ölçüler testi (T-
Testi) sonuçlan ile karşılaştınl-maktadır. 

Yöntem seçiminde uyuşumsuz 
ölçülerin belirlenmesi sürecinde önerilen 
Robust yaklaşımlarından, ağın ölçme 
planına ve ölçü duyarlıklarına karşı 
davranışları yönünden tutarlı olanları 
tercih edilmiştir. 

Etkili birer sağlam kestirim olan 
Beaton-Turkey ve Andrews fonksiyonları, 
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ilk iterasyondan başlamak üzere; belir 
lenen bir c sınır değer parametresini 
geçen düzeltmelere sahip olan ölçülerin 
ağır-lıklarmı hemen sıfıra 
göndermektedir. Bu özelliklerin bir 
sonucu olarak da geometrik şekil ve 
ölçme planı yönünden sorunlu olan 
ağlarda, yakmsayabilen bir çözüm süreci 
sağlayamamaktadır. 

Amaç fonksiyonu olarak nitel bir 
sağlam kestirici özelliğinde sayılmayan, 
ancak davranışları yönünden Robust 
fonksiyonlarından beklenen çözüm 
sürecini gerçekleştiren Danimarka 
Yöntemi (Danish Method) jeodezik ağlar-
da çok kullanışlı olan bir kestirim 
yöntemidir. Bu yöntemle seçilen sınır 
değer parametresini geçen ölçülerin ağır-
lıkları da ölçülerin birbirlerini karşılıklı 
denetleme özelliklerine göre azaltılabil-
mektedir. 

Jeodezik ağlarda ölçme planının yanı 
sıra ölçü duyarlıklarının da korunması 
önemli birer sınırlayıcıdır. Bu anlamda 
ölçü ağırlıklarının korunduğu Danimarka 
Yönteminde; amaç fonksiyonu ve c sınır 
değer parametresinin özelliklerine göre üç 
ayrı yaklaşım tipi belirlenmiştir. 

Değiştirilmiş 1. Tip Danimarka 
Fonksiyonu: Jeodezik ağlarda çok 
kullanılan bir yaklaşımı olan Danimarka 
yönteminde, 

mi 
pi = —- ; Bir ölçünün ağırlığı (13) 

m,. 

olmak üzere; Değiştirilmiş /. Tip 
Danimarka Fonksiyonu için ağırlık 
fonksiyonu 

w ( v , )  = p , e  e       ;     H > c     i s e .  

w ( v , )  = p t  ;   \\ < c ise 

(14) 

belirlenir/4, 22/. 

Değiştirilmiş 2. Tip Danimarka 
Fonksiyonu: Karşılaştırılmalı bir yöntem 
olarak, Danimarka yöntemi, ilk ölçülere 
ilişkin ağırlıkları da koruyacak biçimde 
yeniden düzenlenirse; Değiştirilmiş 2. Tip 
Danimarka Fonksiyonu için Ağırlık 
Fonksiyonu 

w(vf) =Pte  *       ;   | v |>c     ise, 
w ( v ı )  = P t         '  H  - c  ^  

(15) 

şeklinde belirlenebilir/4/ 

Model Hipotezinin de Denetlendiği c 
Parametresi: Herhangi bir  t. ölçüsünde 

W;.   kadar bir kaba hatanın yapıldığı 
varsayılsın. Bu durumda söz konusu 
ölçüdeki kaba hatanın anlamlı olup 
olmadığını belirleyebilmek için 

Ho : E{V£,.} = 0    ; Sıfır hipotezi 
(16-a) 

kurulur ve bu hipotez 

Hs:E{V£t}^0 Çift yönlü 
seçenek hipotezi (16-b) 

ile test edilir. Kuramsal varyansm 
bilinmediği durumlarda, birim ölçünün 
ortalama hatasının soncul değeri m0 dan 
yararlanarak; 
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q - —■ fest 

Büyüklüğü fPoppe Ölçütü) (17) 
hesaplanır ve bu büyüklük Tau-
Dağılımına uyar. Bu durumda q test 
büyüklüğü 

r       . I  '[W*! 

; Tau-Dağıhmının tablo değeri (18) 
ile karşılaştırılır. 

Bilindiği üzere; uyuşumsuz ölçülerin 
belirlenmesi sürecinde, herhangi bir 
ölçüdeki kaba hata, özellikle buna komşu 
olan gözlemleri önemli bir oranda etkiler. 
Bu düşünceden hareketle; bu hatanın 
büyüklüğünde söz konusu gözlemlerdeki 
hatanın da bir etkisinin olabileceği 
söylenebilir. Bu nedenle, ilk adımda 
uyuşumsuz olduğuna karar verilen 
ölçülerden en büyük test değerine sahip 
olanı uyuşumlu ölçüler kümesinden 
çıkartılır. Yukarıda özetlenen süreç geri 
kalan ölçülerle yinelenir ve bu işlem ağda 
hiç bir uyuşumsuz ölçü kalmaymcaya 
kadar sürdürülür. 

Bu süreç içerisinde; birim ölçünün 
ortalama hatasının soncul değeri, her bir 
yineleme adımında yeniden hesaplanır ve 
test büyüklüğünde işleme sokulur. 
Böylece hem birim ölçünün ortalama 
hatasının kuramsal değerine daha iyi bir 
yakınsama, hem de daha güvenilir bir test 
sürecinin gerçekleştirilmesi amaçlanır. 
Uyuşumsuz ölçülerin belirlenmesi süreci 
tamamlandığında model hipotezi testi bir 
kez   daha   denetlenir.   Böylece,   birim 

ölçünün ortalama hatasının öncül değe-
rinin ağdan elde edilebilecek en iyi 
büyüklüğü de gözden geçirilir ve 
gerekirse ağa ilişkin ölçülerin stokastik 
modeli de iyileştirilmiş olur. 

Sözü edilen bu durum, Robust 
kestirim yönteminde de başlıca bir sorun 
olarak ortaya çıkmaktadır. Robust 
kestirim yönteminde; düzeltmelerin sınır 
değeri olarak önerilen parametrelerin 
c = k <7Q     gibi    bir    değer    olarak 
alınabileceği ve k katsayısının da 
amaçlanan kaliteye göre 
değiştirilebileceği     bilinmektedir.     Öte 

yandan, kuramsal varyans <T0 için, örnek 
kümeden hesaplanan deneysel varyans 
m0 'nin kullanılabileceği ileri sürülmek-
tedir. Sonuç olarak c parametresi için 
istatistiksel anlamlı bir büyüklüğün 
hesap-lanması amaçlanabilir. Bu 
durumda; t- Student Dağılımı için 
karşılaştırma ölçütü, ' 

----- ^=    <    t          .  (19) 

olmak üzere; 

c = \v,\ (20) 

seçilerek sınır değer parametresi için 

c = mo t̂fA_aA (21) 

şeklinde tek anlamlı bir büyüklük elde 
edilmiş olur 161. 

Gerek uyuşumsuz ölçülerin belir-
lenmesi sürecinde hesaplanan test büyük-
lüğünde, gerekse Robust kestirim 
yöntemlerinde belirlenen c sınır değer 
parametresinde      kullanılan      deneysel 
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ortalama hata mo , kuramsal standart 
sapma yerine önerilmektedir. Her iki 
yaklaşımda da bu değerin, kuramsal 
değerini deneysel anlamda temsil edip 
etmediği bir model hipotezi testi ile 
denetlenebilir. Bir model hipotezi 
testinde; 

HQ '. m0 = <X0 ; Sıfır hipotezi 
(22-a) 

kurulur. Her iki varyansm eş değer olup 
olmadıkları 

Hs : m] * a\ ; Çift 
yönlü seçenek hipotezi (22-b) 

ile test edilerek belirlenir. Bu durumda 
hesaplanan 

mi T = ——       ; Test 
Büyüklüğü (23) 

so 

merkezc i l  F-  Dağ ı l ım ına uyar  ve  
Fh'/, 'ı- <y        t**10       de8eri       ile 

karşılaştınlır. T-test büyüklüğünün en 
büyük değeri için 

eşitliği yazılabilir. Buradan, kuramsal 
varyansm model hipotezi testinden 
kestirilebilecek en küçük deneysel değeri 

*o   =-=------9----------  (25) 
V/i '/ı '1- ^/ 

hesaplanır. Bu değer, c parametresine 
ilişkin elde edilen son eşitlikte yerine 
yazılırsa; 

kısaltması yapılarak 

mn     r—— 

değer parametresi (27) 

yeniden belirlenir. Böylece Robust 
kestirim yöntemlerinin kullanıldığı 
uyuşumsuz ölçü belirleme sürecinde; 
model hipotezini de denetleyen uygun bir 
sınır değer parametresi ile güvenilir bir 
uyuşumsuz ölçüler kümesine ulaşılabilir. 

Sayısal uygulama bölümünde; 
değiştirilmiş 1. Tip ve 2. Tip Danimarka 
fonksiyonları, ayrıca bir kez daha önerilen 
c sınır değer parametresi ile denenmekte 
ve söz konusu yöntemler bu şekli ile 
"Model hipotezinin gerçekleştirildiği 
l.Tip ( ya da 2. Tip) Danimarka 
Fonksiyonu" olarak adlandırılmaktadır. 

3.    SAYISAL UYGULAMA 

Yerel ağların ülke temel nirengi ağına 
bağlanabilmesi amacıyla TKGMnce 
oluşturulan Trabzon GPS ağı örnek bir 
test ağı modeli olarak seçilmiştir. 2000 
km2 lik bir alanı kapsayan ve toplam 26 
noktadan oluşan GPS ağında, statik 
konum belirleme yöntemine göre (47x3) 
adet GPS gözlemi yapılmış  ve ağ  
topluca değerlendirilmiştir. Örnek bir 
sayısal uygulama modeli olarak ele alman 
ağ, bu özelliklerin bir sonucu olarak 
Trabzon GPS Test Ağı olarak 
adlandırılmaktadır. 

Trabzon GPS Test Ağında; salt 
eşlenik noktalar anlamında ülke temel 
nirengi ağlarına
 bağlanmak 
amaçlandığından, yüzey ağlarından 
beklenen duyarlık ve güvenirlik istekleri 
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önemsenmemiştir. Ağ bu biçimiyle, 
özellikle uç noktalarında ve ağın 
ortalarında bir yerde ölçme planı 
yönünden zayıf kalmıştır(Şekil.l). 

Örnek bir sayısal uygulama modeli 
olarak seçtiğimiz Trabzon GPS Test Ağı; 
duyarlık ve güvenirlik yönünden beklenen 
istekleri tam olarak karşılamaları 
amacıyla, uygun bir analitik yöntemle 
ölçme planı ve ölçü duyarlıkları yönünden 
en uygun duruma getirilebilir. Ancak 
çalışmanın temel amacı, önerilen Robust 
yaklaşım-larm, uyuşumsuz ölçüleri 
belirleme gücü yönünden karşılaştırmalı 
olarak irdelen-mesidir. Bu anlamda, 
ölçme planı ve ölçü duyarlıkları yönünden 
en uygun durumda belirlenen bir ağ 
yerine; salt kullanım amacına yönelik 
olarak oluşturulan ve bu nedenle ağın bazı 
noktalarında zayıf denetlenebilir gözlem 
bağlantıları bulunan ve ölçüleri de gerçek 
olan bir ağda çalışmak, daha çarpıcı 
sonuçların elde edilmesine olanak 
sağlayacaktır. Bu durumun bir sonucu 
olarak, Trabzon GPS Test Ağı tipik bir 
say ısal uygulama modeli olarak 
seçilmiştir. 

Tanı Dengelemesi: Trabzon GPS Test 
Ağı, statik konum belirleme yöntemine 
göre her alet kurma ve ölçme oturumu 
için WGS84 sisteminde elde edilen 
koordinat farkları takımları, ölçüler olarak 
ele alınarak topluca değerlendirilmiştir. 
Bu değerlendirme sürecinde, ölçüler 
hakkında Varyans-Kovaryans matrisleri 
hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
Buna karşın değerlendirme raporlarından 
yararlanılmış, ölçülere ilişkin stokastik 
model için 
m&x -mAy =±0.3cm, m^ = ± 0.5 cm. ve 
birim ölçünün ortalama hatasının öncül 
değeri  s0 =   ± 0.3 cm.  olarak belirlen- 

mistir. Meteorolojik koşullardan ve alıcı 
antenlerinin merkezlendirme hatalarından 
kaynaklanan tutarsızlıkları gidermek 
amacıyla, üç boyutlu-yedî parametreli 
benzerlik dönüşümü işlemleri de serbest 
datumda yapılan bu dengeleme işlemiyle 
giderilmektedir 1131. Ancak ağın 
geometrik şekli ve ölçme planındaki 
yetersizliklerin bir sonucu olarak, sözü 
edilen tutar-sızlıklarm giderilebilmesi için 
kararlı bir çözüm süreci sağlanamamıştır. 
Bu nedenle, ölçülerde ortaya çıkan olası 
hataların tümü rasgele özellikli olarak 
kabul edilmiştir. Gerçekleştirilen tanı 
dengelemesi işlemi sonucunda ağa ilişkin 
noktaların koordinatları yeterli yaklaşıkla 
belirlenmiştir. 

Uyuşumsuz Ölçüler Testi: Örnek test 
ağında, uyuşumsuz ölçüler ilk adımda 
Tau test ölçütü ile karşılaştırılarak 
belirlenmiştir (Tablo. İve Şekil. 1). 
Sonuçlar irdelen-diğinde: 

Uyuşumsuz ölçülerin ancak yeterince 
denetlenebilir gözlem bağlantılarında tam 
olarak belirlenebildiği görülmektedir. Bu 
gözlemlere ilişkin serbestlik ölçütleri 
(redundanz paylan) r,- ; 0.45 civarında 
değerler almaktadır.        {(1003-1002)A*; 

(1003 -1004)Ay; (3002 - 3OO3)Ax, Ay, Az; (5001 - 201 l)Ax} 

Ağın ortalarında bir yerde kalan 3001 
numaralı nirengi noktası, batı yönündeki 
3002 ve 3007 numaralı noktalarda 
yalnızca     iki     adet     (Ax, Ay, Az) 
koordinat farkları takımı ile bağlanmıştır. 
Öte yandan 3005 ve 1001 numaralı 
noktaların koordinatları, yalnızca iki 
ölçünün ağ ırl ık^ ortalamas ı  i le  
hesaplanan kesip ^igerler anlamında 
belirlenebilme^ec[i$> Bjö» özelliklerin de 
bir sonucu?' £kra$Bf bu noktalarda 
gerçeUesönlenr  gözlemler,   uyuşumsuz- 
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hıkları yönünden ilginç davranışlar 
sergilemektedirler(Tablo.l). Bu ölçülerde 
ya da buna komşu olan diğer ölçülerde 
hatanın yeri hakkında tam bir kanıya 
varmak olanaklı değildir. 

Örneğin; 3001-3002-3007 ve 1007-
3005-3001 üçgenlerinde gözlenen 
koordinat farklarının bazılarında ilk 
adımda ortaya çıkan hatalar, uyuşumsuz 
ölçü belirleme sürecinin ilerleyen 
yineleme adımlarında, söz konusu 
üçgenlerin tüm ölçülerine yayılmaktadır. 
Bu durumda; ağın geometrik şekli de 
dikkate alınarak, en güvenilir bağlantıdaki 
uyuşumsuz ölçü gözlem kümesinin dışına 
alınmasına rağmen, hataların yeni 
geometrik şeklin yapısına göre yayılmaya 
devam ettiği görülmüştür. Öte yandan 
dağılım değeri civarında kalan diğer 
uyuşumsuz ölçülerden (3008-3003) Ay, 

(3002-3003) Az, (4002-4001) Ay 
gözlem-leri uyuşumsuz ölçüler kümesin-
den alınmasına karşın, birim ölçünün 
ortalama hatasının soncul değeri hemen 
hemen değişmez kalmaktadır. 

Uyuşumsuz ölçüler testi işlemine 
başlamadan önce birim ölçünün ortalama 
hatanın soncul değeri m^ = ± 0.8 cm ve 
t ü m  b u  i ş l e m l e r  s o n u c u n d a  d a  
m^ = ±0.6 cm  olarak elde edilmiştir. 
Di-ğer taraftan, ağm geometrik yapısı ve 
ölçme planındaki yetersizlikler dikkate 
alınarak, yukarıda sözü edilen kritik 
ölçülerin ölçü kümesinde kalması uygun 
görülmüştür. Bu durumun bir sonucu 
olarak; birim ölçünün ortalama hatasının 
öncül değeri s0 — m^i = +0.6 cm 
seçilmiş, ağa ilişkin gözlemlere ilişkin 
duyarlıklar   m^ = mAy = ±0.6 cm   ve 

m^ = ±1 cm olarak belirlenmiştir. Baş- 

ka bir deyişle; uyuşumsuz ölçüler testi ile 
uyuşumsuz ölçülerin yerleri ve sayılan 
belirlenirken, ağın geometrik şekline 
uygun bir stokastik model de oluşturu-
labilmiştir. Bu anlamıyla, Robust kestirim 
yöntemleri ile bir karşılaştırma 
yapabilmek için güvenilir bir tanı işlemi 
de gerçekleştirilmiştir. 

Değiştirilmiş Danimarka Yöntemleri 
ile Robust Kestirimi: Uyuşumsuz ölçüler 
testi sonuçlan ile bir karşılaştırma yapa 
bilmek amacıyla, Robust kestirim 
yöntem-lerinden jeodezik ağlar için en 
kullanışlı olan değiştirilmiş Danimarka 
yöntemleri (Modified Danish Methods) 
denenmiştir. Sayısal         sonuçlara 
bakıldığında: 

Belirlenen uyuşumsuz ölçülerin 
davranışları ve yerleri yönünden, değiş-
tirilmiş Danimarka fonksiyonları da 
h e m e n  h e m e n  a y n ı  eğ i l i m i  
göstermektedir. Buna karşın, ölçme planı 
yönünden sorunlu olan 3001, 3005 ve 
1001 numara-lı nirengi ağı noktalanna 
olan gözlemlerde, ya tamamen 
uyuşumluluk  ya  da  tamamen  
uyuşumsuzluk kararı verilebilmektedir. 
Yineleme süreci içerisinde belirlenen sınır 
değer parametresini geçen ölçüler^ özel-
likle ölçme planındaki zayıflıkların da bir 
sonucu olarak geriye kazanılamamaktadır. 
Ancak uyuşumsuz ölçüler testinde de 
görüldüğü üzere; söz konusu benzeri 
durumlarda bu kararlann herhangi birinin 
gerçekçi bir anlam içermediği açıktır. Bu 
durumda, Robust kestirim yöntemlerinde, 
gerek önerilen ağırlık fonksiyonu gerekse 
smır değer parametresi seçiminin, ağm 
geometrik şekline sıkı sıkıya bağımlı 
olduğu gerçeği sayısal olarak bir kez daha 
vurgulanmaktadır (Tablo.2). 
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Model hipotezi testini içeren, başka 
bir deyişle ağa ilişkin birim ölçünün 
ortalama hatasının öncül değerini model 
hipotezi testinden kestiren c sımr değer 
para-metresinin kullanılması durumunda; 
uyu-şumsuzluk tanısı konulan ölçülerin 
Robust ağırlıkları biraz daha küçül-
mektedir. Hatta, bu ağırlıklardan bazıları 
da sıfıra yakmsayabilmektedir. Değiş-
tirilmiş 2. Tip Danimarka fonksiyonunun 
kullanıldığı söz konusu durumda ise, 
yakınsama süreci daha belirgin bir hale 
gelmektedir. 

Konu ağın geometrik şeklinin 
sonuçlara etkisi yönünden incelendiğinde; 
önerilen Robust yaklaşımların da çok 
başarılı oldukları söylenemez. Örneğin, 
ağm sorunlu noktalan dışında kalan ve 
uyuşumsuz ölçüler  tes t i  i l e  
uyuşumsuzluğuna kesin olarak karar 
verilemeyen ölçülerde de robust 
ağ ırlıklar ı  tam olarak sıfıra 
yakmsamamaktadır. 

{(3008 - 3003)AF ; (1004 - 1002)Ay}, 
(Tablo. 1 ve Tablo.2). 

Uyuşumsuz ölçüler testi ile hatasız 
görünen, ancak iterasyonun ilerleyen 
adımlarında test sınır değerine ulaşan 
(4002-4001) Ay;    (3002-3003) Az     ve 

(3007-3002) Ay gözlemleri, Robust yön-
temlerinde uyuşumlu oldukları görül-
müştür. Bu durum jeodezik ağlarda 
ölçülerin yeterince denetlenebilir nitelikte 
olmaları zorunluluğunu bir kez daha 
gündeme getirirken, böyle durumlarda 
Robust yöntemlerin hataları yerelleştirme 
gücünü de ayrıca vurgulamaktadır. 

Model hipotezinin gerçekleştirildiği 
değiştirilmiş 2.Tip      Danimarka 
fonksiyonu, uyuşumsuzluk tanısı konulan 

ölçülerin ağırlıklarını hızla sıfıra gönder- 
mektedir(Tablo.2). Öte yandan yetersiz 
bağlantılı noktalardaki gözlemler 
hakkında da tam bir karar veremediği 
açıkça görülmektedir. Ancak, hataları 
yerelleş-tirme gücü yönünden 
bakıldığında, uygu-layıcılara kesin 
anlamda karar verebilecek bir kolaylık 
sağlayacak niteliktedir. 

Bu yaklaşımın tek bir sakıncası olarak, 
ağın yapısının bozuk olduğu durumlarda; 
belirli bir yineleme adımından sonra 
ağırlıkları sıfıra giden diğer gözlemlerin 
de bir etkisi ile normal denklemlerde 
ortaya çıkan olası kondisyon sorununun 
bir so-nucu olarak, çok küçük hesaplama 
yanlışlıklarını bile bir uyuşumsuzluk ola-
rak yorumlayabihnesidir. Böyle bir du-
rumla karş ı laşmamak için  özel  
yuvarlatma algoritmaları geliştirilerek 
süreç denetim altına alınabilir. 

Uyuşumsuzluk tanısı konulan ölçü-
lerin Robust ağırlıkları, önerilen Robust 
yaklaşımların tümünde de ortalama üç ya 
da dört yineleme adımında yakmsaya-
bilmektedir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Robust fonksiyonları çözüm 
algoritmaları gereği En Küçük Kareler 
çözümüne dayanmaktadır. Bu nedenle, 
uyuşumsuz ölçülerin belirlenmesi 
sürecinde başlangıçta önerilen ağırlıklar 
ve ağa ilişkin ölçme planı önemli birer 
kısıtlayıcı parametre olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu anlamda ister uyuşumsuz 
ölçüler testi, isterse Robust kestirim 
yöntemleri kullanılsın; ağm ölçme planı 
ve ölçü duyarlıkları yönünden kuruluş 
amaçlarını sağlayacak şekilde en uygun 
duruma getirilmesi gerekir. Böyle 
durumlarda gerek uyuşumsuz ölçüler testi 
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gerekse Robust kestirim yöntemleri 
güvenle kullanılabilir. 

Ölçme planının zayıf olduğu ağlarda, 
Robust kestirim yöntemlerinin uyu-
şumsuz ölçüler testi ile elde edilen sonuç-
lara göre başarılı oldukları söylenemez. 
Ancak Robust kestirim yöntemleri, 
uyuşumsuzluklan test sınırına yakın olan 
ölçülerin ağırlıklarını ya belli bir oranda 
küçültmekte ya da tamamen koruyarak bu 
ölçüleri uyumlu sayabilmektedir. Aynı 
zamanda da ölçme planını olabildiğince 
koruyabilen bu özelliği ile Robust 
yöntemleri, jeodezik ağlarda oldukça iyi 
birer sorgulama yöntemleri olarak 
kullanılabilir. 

Uyuşumsuz ölçülerin testi sürecinde, 
birim ölçünün ortalama hatasının öncül 
değerinin belirlenmesi önemli bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, 
Robust kestirim yöntemlerinde c sınır 
değer parametresinin belirlenmesi sırasın-
da da ortaya çıkmaktadır. Başlangıçta 
hesaplanan deneysel ortalama hata 
kullanılarak; gerçekleşmesi amaçlanan 
model  hipotezi  tes t ine i l işkin 
karşılaştırma ölçütünden, birim ölçünün 
ortalama hatasının öncül değeri deneysel 
olarak kestirilebilir, c sınır değer 
parametresinin bu koşula göre 
düzenlendiği ve değiştirilmiş 2.Tip 
Danimarka fonksiyonu-nun kullanıldığı 
durumlarda, jeodezik ağ-larda başarılı 
sonuçlara ulaşılabilmektedir. 
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